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На виконання Указ) Президента України від' 12.06.2015 № 334 «Про 
заходи щодо поліпшеїшя національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді», наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 № 1278 
«Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», Положення про 
Всс\країнськ) дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («/(жура»), 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
в і ї  13.06.2012 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.07.2012 за № 1094/21406, обласної цільової програми з національно- 
патріотичного виховання на 2017-2020 роки, наказів Управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 18.01.2017 № 17 «Про внесення доповнень до Плану 
заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
молоті у закладах освіти області», від 16.06.2017 № 259 «Про затвердження 
Плану заходів щодо реалізації обласної цільової Програми з національно- 
патріотичного виховання на 2017-2020 роки в закладах освіти області», з метою 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017/2018 навчальному році ЕЗсеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріот ичну гру «Сокіл» («Джура») (далі-І’ра).

2. Затвердити склад оргкомітету з організації та проведення в області 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»),

3. Директору комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (Степовик 11.M.):



3.1 Сприяти залученню до організації та проведення заходів у межах Гри 
представників патріотичних громадських організацій, структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації та інших структур, які займаються питанням 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

3.2 Забезпечити методичний та організаційний супровід підготовки роїв- 
учасників гри у загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних 
навчальних закладах, проведення виховних заходів щодо формування в 
учасників гри національних цінностей, патріотизму та національної свідомості 
на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і 
творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності; 
формування цінностей здорового способу життя молоді.

3.3 Забезпечити методичний та організаційний супровід шкільного, І, II 
етапів І ри.

3.4 Упродовж 2017 року організувати та провести семінари-практикуми 
для організаторів Гри у районах, містах, об’єднаних територіальних громадах, 
професійно-технічних навчальних закладах з підготовки членів таборової 
старшини та суддівської колегії для забезпечення виконання програми 
таборувань І етапу Гри.

3.5 Організувати та провести установчий семінар керівників роїв- 
переможців І етапу Гри.

3.6 Забезпечити підготовку членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників громадських організацій, воїнів АТО та 
волонтерів, для забезпечення виконання програми таборувань І та II етапів Гри.

3.7 Затвердити склад іруп.и з моніторингу підготовки та проведення у 
районах, містах, об ’єднаних територіальних громадах заходів Гри.

3.8 Розробити методичні рекомендації з питань організації проведення 
заходів Гри у навчальних закладах області, проведення шкільного, І та II етапів 
Гри.

3.9 Забезпечити організацію та проведення II (обласного) етапу Гри у 
формі 5-7-дєнного таборування проіягом другої-третьої декади травня - першої 
декади червня 2018 року.

3.10 Сприяти підготовці рою-гіереможця II етапу для участі у III етапі Гри.

4. Начальникам відділів освіти райдержадміиістрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад:

4.1 Забезпечити організацію та проведення у 2018 році шкільного етапу 
Гри протягом квітня, 1 етап) Гри у формі 3-5-денного таборування протягом 
квітия-першої декади травня 201 8 року.

4.2 Сприяти упродовж жовтня 2017 року затвердженню розпорядженням 
голови райдержадмінісграції, міської (селищної) ради, міського голови складу 
місцевих штабів Гри за участю представників районних державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, структур, причетних до 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, військових 
комісаріатів, громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів.

4.3 Організувати та провести місцеві семінари-практикуми для 
відповідальних за проведення Гри у навчальних закладах району, об’єднаної



територіальної громади, міста та організаторів Гри у районі, місті, ОТГ. 
Забезпечити їх участь в обласних семінарах-практикумах.

4.4 Організувати підготовку членів таборової старшини та суддівської 
колегії, у тому числі з представників громадських організацій, воїнів АТО, 
волонтерів.

4.5 Сприяти залученню до участі в організації та проведенні заходів Гри 
патріотичні громадські організації, місцеві станції (центри) туризму, 
представників структурних підрозділів органів держ авної влади, місцевого  
самоврядування, на які покладено виконання програм з національно- 
патріотичного виховання дітей га учнівської молоді.

4 .6 Здійснювати моні гориш проведення Гри у навчальних закладах.
4.7 Сприяти проведенню навчально-тренувальних зборів і підготовки рою -  

гіерсможця 1 етапу 1 ри до  участі у II (обласному) етапі.
4.8 Забезпечити участь рою-переможця І етапу 1 ри у II (обласному) етапі.
4 .9  Заходи з проведення Гри висвітлювати на офіційних веб-сайтах  

органів управління освітою, навчальних закладів, інших засобах масової 
інформації та надсилати Управлінню освіти і науки облдержадміністрації.
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5. Керівникам професійно- ісхнічних навчальних закладів області 
організувати та провести у квітні 2018 року у навчальних закладах 
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Д ж ура») та 
забезпечити у часть переможців у І етапі Гри.

о. Керівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних 
навчальних закладів області:

6.1 Розробити та затвердити річні плани організації та проведення 
комплексу заходів Гри у навчальних закладах у 201 7/2018 навчальному році.

6.2 Створити у навчальних закладах відповідно до  Положення про Гру 
структури та органи Гри для молодших школярів віком 7-10 років, для школярів 
середніх класів віком 11-15 років, для школярів старших класів віком 16-18 
років органи у чнівського козацького самоврядування.

7. Ректору Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагог ічної освіти імені К.Д. Уиіинеького (Заліський А.А.):

7.1 Сприяти розробці та затвердженню для навчальних закладів області 
виховних програм та методичних рекомендацій з козацько-лицарського
виховання га з пластової виховної методики.

7.2 Сприяти організації та проведенню семінарів-практикумів для
відповідальних за проведення І ри у навчальних закладах області га
органі таторів Гри у районах, містах, ОТГ.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Унравління-начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович 0 .1 0 .  7

Начальник Управлі ншк' ' ^^' ' ’ М. А. Конопаиький


